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Vandaar de kop boven dit artikel, die viering is (on)
betaalbaar. Onbetaalbaar omdat we het zeker niet 
willen missen. En betaalbaar, omdat we ook naar 
draagkracht willen bijdragen aan de onkosten 
van zo’n viering. Want daar willen we graag even 
bij stil staan. Met de huidige energiekosten, de 
kosten van de koffie na afloop, het pastoraal 
team, organisten, dirigenten, liturgische 
materialen en ga zo maar door. En dan hebben 
we nog geluk dat wij met de Emmaüskerk over 
een relatief modern en duurzaam gemaakt 
kerkgebouw beschikken.
Als we dan naar de collecteopbrengst kijken 
voor de eigen kerk, dan ligt die vaak nog onder 
de 100 Euro. En natuurlijk u draagt ook nog bij 
via de actie kerkbalans, maar ook de andere 
kosten zijn behoorlijk gestegen. Daarom willen 
wij U toch nog eens vragen om bij te dragen in 
de onkosten, uiteraard naar uw draagkracht! 
En omdat contant geld niet altijd voorhanden 
is, maken al velen parochianen iedere maand 
een vast bedrag over voor de collecte, wellicht 
is dat ook nog een suggestie voor u. Het 
banknummer is: NL13RABO 0313 6035 37 t.n.v. 
Eusebiusparochie locatie Dieren.

Laten we met elkaar onze verantwoordelijkheid 
nemen en de onkosten dragen naar uw 
mogelijkheden. Dan kunnen we blijven vieren en 
dan blijft de kerk (on)betaalbaar.
Hartelijk dank voor uw begrip en uw bijdrage.

De locatieraad Emmaüskerk

Een viering in de kerk is (on)betaalbaar

Voor velen van ons is de wekelijkse viering op de zondag een belangrijk moment in de 
week. En niet alleen de viering, maar ook de ontmoeting na afloop van de viering. Een 

gemiddelde viering kost tegenwoordig al snel zo’n 350 Euro per zondag. 

FEESTELIJKE CARNAVALSVIERING 
IN DEEMMAÜSKERK
Met het carnavalsfeest in aantocht stond de 
familieviering op 12 februari in het teken van 
carnaval. Zowaar de raad van 11 van CV de 
Nölers was aanwezig. Prins Kevin, gesteund door 
adjudant Bob. Mocht de viering openen door het 
doorknippen van een lint. Het Jongerenkoor, ook 
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allemaal feestelijk verkleed, zong mooie liederen. Tijdens de 
carnavalsmedley kon eenieder meelopen met de polonaise, 
een soort van processie zeg maar. Pastor Anita en acoliet 
Tonny voorop, gevolgd door de kinderen, de rad van 11 en de 
nodige parochianen. Alaaf!

EEN NIEUWE NAAM, 
EEN NIEUWE REDACTIE
Beste mensen, voor u ligt (of 
staat digitaal) het “Emmaüs-
bulletin”. Met ingang van deze 
editie heeft onze nieuwsbrief 
niet alleen een nieuwe naam, 
maar ook een nieuwe lay-
out, als verlengstuk van 
onze locatiepagina in het 
Eusebiusvenster. En alsof dat nog 
niet voldoende is, er is ook een 
nieuwe redacteur in de persoon 
van Marijke te Hennepe. Marijke 
heeft al de nodige ervaring 
in onze parochie; zij maakte 
deel uit van de redactie van 
het Eusebiusvenster, maar dat 
was niet meer te combineren 
met haar drukke baan. Ikzelf 
zal Marijke nog ondersteunen 
vanuit de locatieraad en ook 
Mart van Tol zal regelmatig voor 
kopij zorgen. En ook u mag kopij 
aanleveren, dat kan via de e-mail: 
nbveluwezoom@gmail.com

AKTIE KERKBALANS IN 2023: “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN 
MORGEN”
In januari zijn er weer diverse vrijwilligers op pad geweest voor de actie kerkbalans. De meeste 
enveloppen zijn weer binnen en men is druk bezig met het uitwerken van de resultaten. Alle 
vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet en alle gevers, hartelijk dank voor het toezeggen c.q. 
overmaken van uw toezegging voor 2023! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken 
blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Nogmaals hartelijk dank!

De werkgroep Actie Kerkbalans

MAURITIUS-
BIJEENKOMSTEN 
Wij nodigen u van harte 
uit voor de volgende 
Mauritius bijeenkomst in 
het Jvr. Brantsencentrum 
aan de Dorpsstraat op 
woensdag 22 maart van 
14.30 tot ongeveer 16.00 
uur.
Zoals te doen gebruikelijk 
is er, onder het genot van 
een kopje koffie of thee, 
tijd voor een moment van 
bezinning en om nieuws 
aangaande de Rhedense 
parochiegemeenschap 
uit te wisselen. Het wordt 

weer vrije inloop, dus 
u hoeft zich niet meer 
aan te melden. Zijn er 
twijfels met betrekking tot 
verkoudheid/corona, dan 
vertrouwen we erop, dat u 
daar zelf op gepaste wijze 
mee omgaat. Voor vragen 
of opmerkingen kunt u 
altijd bij de werkgroep 
terecht.
De overige data voor 
2023 zijn: 17 mei, 5 juli, 
20 september en 29 
november. 

De werkgroep 
Mauritiusbijeenkomsten, 

Anita, Mieke, Annemieke en 
Jeroen.
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KOM OOK JE PALM-
PASEN STOK 
VERSIEREN!
Op zondag 2 april vieren we 
Palmzondag, en in die viering 
mogen de kinderen weer mee-
lopen in de optocht met hun 
fraaie Palmpasen stok. En om 

nu een mooie Palmpasen stok 
te maken, biedt de familiev-
iering groep hulp aan! Je kunt 
namelijk je Palmpasen stok 
komen versieren op zaterdag 
middag 1 april (dat is géén 
grap) van 15.00-16.00 uur in 
de Emmaüskerk. Voor mate-
rialen wordt gezorgd en er is 
ook wat te drinken met wat 
lekkers erbij. Kom dus naar de 
Emmaüskerk die zaterdag-
middag en je mag ook je broer 
of zus, of vriend en vriendin 
meenemen.  En dan mogen 
jullie uiteraard op zondag 
meelopen in de optocht door 
de kerk. 

VESPERVIERINGEN EN 
EEN KOFFIESTOP
Ieder jaar vinden in de 
40-dagentijd drie vesperdien-
sten en een ‘Koffiestop’ plaats, 
georganiseerd door MOV ‘Missie 
Ontwikkelingssamenwerking en 
Vrede) van de Eusebius parochie 
en de werkgroep Kerk in Actie 
Dieren-Spankeren e.o. 
De vespers zijn op:
Maandag 3 april in de Petrusk-
erk te Spankeren, voorganger: 
diaken Ronald Heinen.            
Dinsdag 4 april in de Ontmoet-
ingskerk te Dieren, voorganger: 
dominee Ronald Heins.
Woensdag 5 april in de Nico-
laaskerk te Ellecom, voorganger: 
jongerenwerker Jantine Groene-
wold. 
De vespers beginnen om 19.00 
uur en duren ongeveer 30 mi-
nuten.

Aansluitend op de vesper in de 
Ontmoetingskerk op dinsdag 4 
april organiseert de Werkgroep 
Kerk in Actie Dieren – Spanker-
en e.o. de ‘Koffiestop’. Onder het 
genot van een kopje koffie krijgt 
u uitleg en achtergronden bij het 
project waar we voor collecter-
en: FPT in Colombia. FPT is een 
stichting die kinderen en jonger-
en in de volkswijk Patio Bonito 
in Bogota dagelijks een warm 
thuis biedt na afloop van school 
of werk. Kinderen ontmoeten er 
andere jongeren, kunnen er hun 
huiswerk doen, maar ook work-
shops en cursussen volgen. FPT 
helpt de kinderen en jongeren 
zo om weerbaarder te worden 

en sociaal vaardiger, en wijst 
een weg naar regulier werk. 
Hard nodig in een wijk die bol 
staat van geweld en uitbuiting. 
Ons gemeentelid Ellen Bollen 
zal de toelichting verzorgen 
en is ook benieuwd naar uw 
vragen. Ze komt voor haar werk 
geregeld in Colombia en is 4 
april net enkele dagen terug.  Ze 
heeft ons verzekerd dat ze deze 

keer opnieuw zal proberen even 
bij het project langs te gaan. En 
nieuwe verhalen van daar mee 
te nemen van de kinderen en 
jongeren die ze er spreekt.
De werkgroep Kerk in Actie 
Dieren-Spankeren e.o. organ-
iseert activiteiten waarbij de 
opbrengst voor dit project in 
Colombia bestemd is.

Paul Hendriksen, MOV Sint Eusebius 
parochie en 

Christine Schellevis, secr. Werkgroep 
Kerk in Actie Dieren-Spankeren e.o.
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GEZELLIGE 
PAROCHIEZONDAG IN 
VELP
Op zondag 5 februari was 
de eerste parochiezondag in 
de fraaie OLV Visitatiekerk in 
Velp. Vanaf 9.45 uur werden 
bezoekers hartelijk verwelkomd 
met een kopje koffie en een 
koekje. De kinderen met hun 
ouders liepen door naar hun 
eigen ruimten. De kinderen 
bereidden zich voor op hun 
eerste H. Communie en de 
ouders kregen een aparte 
voorbereiding. De overige 
volwassenen bleven in de kerk 
en wisselden onder leiding van 
pastoraal medewerker Anita 
Coenraads van gedachten 
over het thema ‘Trouw en 
vertrouwen’. Inbreng van 
parochianen en toelichting van 
Anita wisselden elkaar af en 
brachten het thema tot leven. 
Een enkeling moest een beetje 

wennen aan deze vorm, maar er 
werd zeker diepgang bereikt. 
Om 11.00 uur begon de viering 
waarbij de kinderen met hun 
ouders in de kerk kwamen. Het 
koor Trente Plus ondersteunde 
muzikaal. Wat zingt het heerlijk 
en wat klinkt het mooi in 
zo’n monumentale kerk! De 
viering was aangepast aan de 
kinderen: de overweging was 
gericht op hen. Helaas was 
het Eucharistisch gebed dat 
niet. Jammer voor de kinderen 
die hun eerste ervaring in 
de kerk opdoen. Hopelijk 
wordt daarvoor de volgende 
keer een kindvriendelijker 
(en volwassenvriendelijker...) 
formulier gekozen. Na de viering 
was het tijd voor de lunch: 
soep en broodjes. Er bleven 
zoveel mensen eten dat er twee 
ruimtes opgesteld moesten 
worden. Het was superlekker 
en supergezellig! Echt een 

aanrader!
De volgende keren zijn:
- 12 maart 2023
thema: het geweten
- 18 juni 2023
thema: omgaan met tegenslag

Alle parochiezondagen zijn 
in Velp. Wilt u deelnemen en 
heeft u geen vervoer? Geen 
probleem! Meld het bij uw 
locatieraad (of per e-mail:  
emmauskerkdieren@gmail.com) 
en vervoer wordt geregeld!

Marijke te Hennepe

Naschrift redactie: Een bezwaar 
wat we veel horen, is dat er 
dan op de andere locaties geen 
vieringen zijn. Of de afstand is 
voor sommigen ook een bezwaar.  
De toekomst zal uitwijzen of dit 
ook in onze parochie een succes 
gaat worden, zoals het dat al in 
diverse parochies wel het geval is. 

KLEDINGINZAMELINGSACTIE 
ZATERDAG 1 APRIL A.S. BIJ DE EMMAÜSKERK 
Ieder voorjaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, 
om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Dit voorjaar is er gekozen 
voor betere zorg voor moeder en kind in Ethiopië. 

Actiedag in Dieren
Op zaterdag 1 april a.s. kunt u in Dieren kleding en schoenen - die u niet meer draagt, maar 
waar iemand anders misschien nog wel blij van wordt - inleveren bij de R.K. Emmausk-
erk aan de Rode Kruislaan 2, Dieren. De Sam’s vrijwilligers zijn dan van 10.00-12.00 uur 
aanwezig om de goederen   in ontvangst te nemen. Kapotte en vuile kleding, speelgoed en 
knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
P. Hendriksen – sectie diaconie
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EMMAÜS-LEZING 13 APRIL 2023 
“Dominicaanse spiritualiteit ”
Op donderdagavond 13 april zal Henk Jongerius, dominicaan, 
woonachtig in het Dominicanenklooster in Huissen, in de 
Emmaüskerk in Dieren spreken over de spiritualiteit van de 
Orde van de predikers zoals de officiële benaming van de 
Dominicanen luidt.
Zij zijn gesticht in het jaar 1216 met als doelstelling een 
gezelschap van rondtrekkende predikers te zijn. De stichter 
van de Orde, Domingo de Guzman afkomstig uit Caleruega in 
Spanje, had op een tocht naar Denemarken kennis gemaakt 
met de zogenaamde Katharen en was getroffen door hun 
gebrek aan geloofskennis en wilde door de prediking een 
bijdrage leveren aan de verdieping van hun geloof.
De Orde verspreidde zich al zeer snel over heel Europa en heeft 
belangrijke geleerden als Thomas van Aquino en Albertus de 
Grote voortgebracht, zoals ook mystici als Meester Eckhart, 
Johannes Tauler en Heinrich Seuse (de zogenaamde Rijnlandse 
mystiek) en ook broeders die zich met succes verzetten tegen 
de slavernij in Zuid-Amerika. In Nederland was met name 
Edward Schillebeeckx een belangrijk theoloog ten tijde van het 
Tweede Vaticaans Concilie.
Henk Jongerius wil op deze avond het belang van de 
Dominicaanse traditie naar voren brengen en haar bijdrage aan 
de geloofscultuur van vandaag.

Henk Jongerius, geboren op 7 
december 1941, maakt sinds 
1959 deel uit van de Orde. Hij 
studeerde aan de universiteit van 
Nijmegen Dogmatiek en Liturgie 
en is sinds 1967 cantor in het 
Dominicanenklooster te Huissen. 
Hij is werkzaam in de bijbels 
theologische toerusting, liturgische 
vorming en is ook meditatieleraar. 
Hij publiceerde, naast verscheidene 

artikelen, vele liturgische en meditatieve teksten, liederen en 
gebeden.
De lezing begint om 20.00 uur inde Emmaüskerk, Rode 
Kruislaan 2 te Dieren. Voor de kosten wordt een bijdrage 
gevraagd van € 5.00

De daaropvolgende lezing is op 11 mei. De spreker is dan 
pastoor Gerben Zweers en hij komt ons dan vertellen over de 
Augustijnen.

ONTMOETINGSDAG 
EMMAÜSKERK 2023
Op woensdag 19 april zal in de 
Emmaüskerk van 10.00- 13.30 
uur de jaarlijkse ontmoetings-
dag voor ouderen uit Dieren, 
Rheden en De Steeg gehouden 
worden. 
Het thema van deze dag zal zijn:
“De weg van het leven”
Na een paar jaar van uitstellen 
kunnen we weer samen vieren, 
samen lunchen, elkaar weerzien 
en bijpraten. Wordt u dit jaar 75 
of bent u 75-plusser dan hebt 
u een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen als u tenminste in 
het verleden niet aangegeven 
hebt, dat u zichzelf wel zult 
melden. 
Ook parochianen uit De Steeg 
en Rheden zijn van harte 
welkom. Van deze parochianen 
hebben wij niet alle adressen, 
maar weet dat u welkom bent. 
U kunt zich melden bij Anny van 
de Mortel (tel. 420947) of Emy 
Gerritsen (tel 427410).
Voor Rheden bij Mieke van Kro-
onenburg en voor De Steeg bij 
Corry Smeets of Ine te Kloeze.
Wij hopen velen van u te mogen 
ontmoeten in de viering om 
10.00 uur, waarin diaken Ronald 
Heinen zal voorgaan. Daarna 
kunnen we bijpraten onder het 
genot van een kopje koffie, een 
hapje en een drankje en een 
uitgebreide lunch. 
We hopen er samen een mooie 
dag van te maken!

Bezoekgroep Emmaüskerk
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Op 8 januari overleed op 97- jarige leeftijd Marie 
van der Kracht-Peters. Ze werd geboren in Loo 
in een heel groot gezin. Ze trouwde in 1948 
met Wim van der Kracht en na 2 jaar in Dieren 
gewoond te hebben, verhuisden ze met zoontje 
Jan naar Rheden. Hier werden nog 3 kinderen 
geboren.
Het leven viel haar soms zwaar, maar ze kwam er 
steeds weer bovenop. 
Ze hield van breien, koken en bakken en later toen 
de kinderen het huis uit waren samen met Wim 
uitstapjes maken en vaak wandelen in het bos. Ze 
vierden hun 60-jarig huwelijk, maar toen overleed 
in 2009 Wim plotseling en dat was heel zwaar 
voor haar.
Haar wereld werd langzamerhand steeds kleiner 
en moest ze verhuizen naar Regina in Velp.
We hebben afscheid van haar genomen tijdens 
de uitvaartviering in de Emmaüskerk, waarna ze 
begeleid is naar het crematorium.
Rust in vrede Marie en we wensen haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

Op 14 januari overleed Dorothé Leemreize- van 
Koeverden. Ze mocht 85 jaar worden. Geboren in 
Heesselt in de Betuwe maakte ze heel bewust de 
oorlog mee. Het gezin moest evacueren in januari 
1945 en troffen toen ze terugkwamen hun huis 
zwaar beschadigd aan.
De wederopbouw begon en Dorothë werd geacht 
om thuis moeder te helpen. Dat deed ze, maar 
ondertussen volgde ze allerlei cursussen in de 
kinderbescherming. Zo ontmoette ze in Nijmegen 
Gerard Leemreize met wie ze trouwde en in De 
Steeg ging wonen.
Ze was een echte gastvrouw, keurig verzorgd 
en als er gasten kwamen maakte ze graag een 
buffet klaar. Haar vruchtenbowl met slagroom 
vond gretig aftrek. Ze paste met liefde op bij haar 
kleinkinderen en onderhield de contacten met 
familie, vrienden en kennissen. 

De laatste paar jaar werd haar wereld verwarder 
en ging ze ook lichamelijk achteruit.
Na een afscheidsviering in de Emmaüskerk op 23 
januari is ze aan de aarde toevertrouwd op de 
begraafplaats in Ellecom.
Rust in vrede Dorothé en voor Gerard en de 
kinderen en kleinkinderen alle steun en troost van 
mensen om hen heen.

Op 19 januari overleed Doortje Houkes-
Brunsveld. Ze werd 96 jaar. 
Ze werd geboren in Doesburg in een gezin met 6 
kinderen. Ze heeft ze allemaal overleefd en dat 
vond ze best wel moeilijk. Ze trouwde met Bart 
Houkes en samen kregen ze 3 zonen, die alles 
voor haar waren ook al liet ze dat niet zo merken. 
Haar leven verliep niet over rozen maar ook, na 
het overlijden van Bart, ging ze dapper door. Ze 
poetste graag en hield haar huis en ook later op 
IJsselzicht keurig bij. Toen dat niet langer meer 
ging, kwam ze naar Dieren naar De Oude Plataan. 
Ze moest erg wennen en ze vond het moeilijk 
toen ze niet meer kon lopen. Maar ook daar legde 
ze zich bij neer en vond ze haar draai. 
Ze was uiterst bescheiden en heel gelovig. 
Moeder Maria was haar steun en toeverlaat 
en we hebben afscheid van haar genomen met 
Marialiedjes tijdens de crematieviering.
Wij hopen dat ze thuisgekomen is bij haar 
Schepper. Moge zij rusten in vrede.
 
Op 26 januari overleed op 86-jarige leeftijd 
Wilhelmus Antonius - Willem - Harmelink. 
Hij werd geboren in Posterenk in een gezin van 
tien kinderen. Hij ging werken bij Ankersmit in 
Deventer en ging er na zijn huwelijk met Annie 
ook wonen. Ze kregen vijf kinderen.
Later trouwde hij met Grada en met haar ging hij 
aan de Schimmelpennickstraat in Dieren wonen.
Zij overleed in 1995. Later woonde hij er met 
Doortje Toen Ankersmit de fabrieken in Deventer 
sloot, ging hij met veel plezier bij Zedek werken.
Na zijn pensionering haalde hij er talloze malen 
afvalkarton en bracht dat naar verschillende 
scholen hier in Dieren. Menig kind heeft 

n         emoriamI M
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geknutseld en getekend met de spullen die 
Willem bracht.
Hij had veel hobby’s, vissen, kaarten, vogelhuisjes 
maken, o.a. voor de rommelmarkt voor de kerk,
voetballen, tuinen bijhouden bij andere mensen. 
Jarenlang hield hij de tuin van de kerk bij en 
zorgde in de winterdag dat er gestrooid werd. 
In de zomer van 2022 moest hij een operatie 
ondergaan en ging zijn gezondheid achteruit. 
Uiteindelijk overleed hij in het Hospice in 
Rozendaal.
Na een afscheidsdienst in zijn Emmaüskerk is hij 
begeleid naar het crematorium.
Rust in vrede Willem en de geloofsgemeenschap 
van de Emmaüskerk is je dankbaar voor het vele 
vrijwilligerswerk dat je hier verzet hebt.

Op 5 februari overleed op 80-jarige leeftijd 
Johanna Cornelia - Annie - Zeldenthuis- 
Pothuizen.
Geboren in Vinkenveen, kwam ze met Cor in 
Dieren wonen. Jarenlang aan de Sweelincklaan 
12. Dat was hun stekje, maar niet in de zomer 
dan werd er uitgeweken naar de camping in 
Hattem. Wat hebben ze er genoten. Maar als ze 
thuis waren werd er van alles gedaan.
Vrijwilliger bij het Rode Kruis. Zo konden we altijd 
een beroep op haar doen om aanwezig te zijn op 
de Ontmoetingsdagen om assistentie te verlenen 
mocht dat nodig zijn.
Thuis zorgde ze voor man en kinderen en later 
de kleinkinderen. Knutselen, kaartjes maken, 
naar het bos. Het was altijd gezellig. Het verlies 
van zoon Fred toen hij verongelukte, kwam hard 
aan, maar moedig ging ze verder. Het geloof was 
een steun voor haar en samen met Cor waren ze 
trouwe kerkgangers.
Haar afscheidsviering was in de Emmaüskerk, 
waarna ze begeleid door velen te rusten is gelegd 
op het kerkhof bij haar zoon. Thuisgekomen bij 
haar Schepper mag zij verblijven in het paradijs en 
wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen 
kracht en troost bij het verwerken van hun 
verdriet.
Rust in vrede Annie

BLOEMENGROET 
Eénmaal maal per maand wordt er 
bij mensen uit onze omgeving een 
bos bloemen bezorgd als een groet 
en/of een bemoediging vanuit onze 
geloofsgemeenschap. De bloemen worden 
dan bezorgd door de kerkbezoekers vanuit 
de Emmaüskerk.  In de maand februari 
zijn er bossen bloemen bezorgd bij: de 
heren Frans Talsma en Joop Mul, beide 
wonende in Rhederhof en bij de fam. 
Van Kessel in Dieren.  Kent u ook wel 
iemand die wel eens een bos bloemen 
verdiend? Geef dat dan a.u.b. door aan 
één van de locatieraadleden of per e-mail: 
emmauskerkdieren@gmail.com

Dank u wel...

Na het overlijden van onze lieve 

man, vader en opa Ton Tacke kregen 

we veel blijken van medeleven in 

de vorm van bloemen, kaarten, een 

persoonlijk woord. 

Graag wil ik u, ook namens mijn 

(klein)kinderen, heel hartelijk 

bedanken voor uw steun en troost

. 

Jeanne Tacke-Duijts



Voor doop, huwelijk, biechten, opgeven van intenties etc. en 
alle zaken die het pastoraal team en/of bestuur aangaan kunt u 
contact opnemen met het Parochiesecretariaat van 
R.K. St. Eusebius, Eusebiusbinnensingel 9, 6811 BW Arnhem. 

Op werkdagen bereikbaar van 10.00 uur tot 13.00 uur via tel. 
026 - 442 45 67, of mailen naar: 
secretariaat@eusebiusparochie.nl.
Ook vind u alle informatie op de website van de parochie: 
www.eusebiusparochie.nl. Uiteraard kunt u met uw vragen ook 
terecht bij de leden van de locatieraad.

Kopij voor het volgende Emmaüs bulletin kunt u sturen naar 
nbveluwezoom@gmail.com. 
De uiterste inleverdatum is 30 maart 2023.

AGENDA (ONDER VOORBEHOUD)
12 mrt. Familiezondag voor de gehele Sint 
 Eusebiusparochie in Velp 10.00-13.00 uur.
22 mrt. Mauritiusbijeenkomst JKV Brantsen-
 centrum te Rheden van 14-16.30 uur
29 mrt. Palmpasenviering in het parkhuis in De 
 Steeg, aanvang 14.00 uur
1 apr. Kledinginzameling actie Mensen in Nood, 
 Emmaüskerk van10.00-12.00 uur
1 apr. Palmpasenstokken versieren in de 
 Emmaüskerk van 15.00-16.00 uur
3 apr. Vesper Dorpskerk Spankeren, 19.00 uur
4 apr. Vesper Ontmoetingskerk Dieren, 19.00 uur
4 apr. Koffiestop project in Columbia, 
 Ontmoetingskerk DIeren19.30 uur
5 apr. Vesper, Nicolaaskerk Ellecom, 19.00 uur
7 apr. Oec. Goede Vrijdagviering in de Dorpskerk 
 te Rheden 19.30 uur
13 apr. Lezing door Henk Jongerius in de 
 Emmaüskerk, aanvang 20.00 uur
15 apr. Vrijwilligersavond in de Emmaüskerk van  
 20-…… uur
19 apr. Ontmoetingsdag voor Ouderen, 
 Emmaüskerk aanvang 10.00 uur

ONLINE HANDTEKENING VOOR AMNESTY
Maandelijks wordt u de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een online actie voor mensenrechten. 
De Palestijnse zussen Wissam (24) en Fatimah (20) al-Tawil worden al maandenlang mishandeld door 
hun vader in het vluchtelingenkamp in Rafah, Gaza. Ze wisten meerdere keren te ontsnappen. Maar 
telkens als ze hulp zochten, werden ze 
onder dwang teruggebracht naar hun 
vader. De autoriteiten die de vrouwen 
zouden moeten beschermen, werken juist 
mee met hun vader. Sinds 6 januari 2023 
is niets meer van de twee vernomen. Roep 
de autoriteiten in Gaza op Wissam en Fati-
mah te beschermen!  Dat kan via deze link:  
https://www.amnesty.nl/forms/spoedac-
tie-pa-tawil

UITNODIGING 
VRIJWILLIGERSAVOND 
Iedere vrijwilliger is belangrijk, in 
welke vorm dan ook. Voor iedereen 
die onze Emmaüskerk in Dieren en 
omstreken ondersteunt, organiseert 
de locatieraad van de Emmaüskerk een 
vrijwilligersavond. Op zaterdagavond 15 
april om precies te zijn. Vanaf 19.00 uur 
is de kerk geopend voor een hele leuke 
avond om jullie allemaal te bedanken. De 
tijd die je besteed hebt, is niet te meten. 
Toch is dat van grote waarde voor ons! 
Op deze avond verzorgen wij een hapje 
en een drankje en er zijn ook nog een 
aantal leuke verrassingen voorbereid. 
Mocht je zelf nog iets qua entertainment 
willen organiseren, dan juichen we 
dat natuurlijk van harte toe! Voor de 
coördinatie is het wel gemakkelijk als je 
dit dan even doorgeeft aan een van de 
locatieraad leden. 
Voor de inkoop is het prettig om te 
weten wie er allemaal zullen zijn. 
Daarom vragen wij je om uiterlijk 1 april 
te laten weten of je erbij zult zijn. Dit kan 
bij een van de locatieraad leden, of via 
emmauskerkdieren@gmail.com.
Graag tot dan! 

De locatieraad Emmaüskerk


